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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag  
18 februari 2020 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met 
daarop de onderwerpen die deze avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De tijden zijn streeftijden, het kan zijn dat agendapunten 
eerder beginnen. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
De stukken voor deze vergadering liggen vanaf vrijdag 7 februari 2020 ter inzage op het gemeentehuis en zijn 
beschikbaar via de website. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:32 Opening 
2.  19:32 19:35 Vaststelling van de agenda 
3.  19:35 20:05 Afscheid wethouder Bert Schellekens 

Onlangs heeft de heer Schellekens zijn wethoudersfunctie neergelegd. De 
gemeenteraad zal in deze vergadering afscheid van hem nemen. 

4.  20:05 20:10 Vaststelling besluitenlijsten raadsvergadering 17 december 2019 
5.  20:10 20:15 Lijst ingekomen stukken vergadering 18-02-2020  

Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd 
vermeld, voorzien van een behandeladvies van de griffier. 

6.  20:15 20:20 Raadsvoorstel met betrekking tot de gevolgen van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wrna) voor de griffie 
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking 
getreden. Door deze wet verandert allerlei regelgeving. 
Uitgangspunt in het bijgaande voorstel is om de werkwijze zoals we die kennen 
rond het werkgeverschap van de griffie ongewijzigd te continueren. Het is 
wenselijk snel besluiten te nemen. Daarom wordt dit voorstel van de 
werkgeverscommissie direct toegevoegd aan de agenda van de 
besluitvormende raad. 

7.  20:20 20:50 Raadsvoorstel Koersdocument Bacaertlant 
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Na de grenscorrectie is het gebied “Bakertand” tot het grondgebied van de 
gemeente Goirle gaan behoren. In dit gebied is woningbouw voorzien. In dit 
document wordt aangegeven hoe hieraan nadere invulling wordt gegeven. 

8.  20:50 21:15 Raadsvoorstel bestemmingsplan Looienhoek  
Het bestemmingsplan "Looienhoek 1" maakt de exploitatie van een honden- 
en kattenpension mogelijk.  

 

9.  21:15 21:25 Raadsvoorstel bestemmingsplan Goorweg 
Door het bestemmingsplan "Goorweg 7to” wordt een bedrijfsmatige 
bestemming ten behoeve van statische (en hobbymatige) opslag mogelijk 
gemaakt.  

10.  21:25 21:45 Raadsvoorstel Pilot nieuwe organisatie inrichting lokale toegang  
Het college vraagt de raad om in te stemmen met het starten van de pilot 
nieuwe organisatie inrichting lokale toegang (’t Loket) en in te stemmen met de 
beschikking over de reserve sociaal domein à € 228.500,- ten behoeve van deze 
pilot.  

11.  21:45 21:50 Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2019 – 2020 
In de begroting 2019 zijn nog niet alle budgetten gebruikt. Voorgesteld wordt 
een aantal budgetten over te hevelen naar 2020, zodat deze in 2020 nog 
gebruikt kunnen worden.  

12.  21:50 21:55 Raadsvoorstel aanvraag suppletieregeling in het kader van de 
Bommenregeling 
Gemeenten kunnen voor het opsporen en opruimen van explosieven een 
bijdrage van de rijksoverheid krijgen. Eerder is die al in een eerste fase gekregen 
voor het project herbeleving schijnvliegveld ‘de Kiek’. Omdat er nog meer 
explosieven in de grond blijken te zitten wordt voorgesteld ook voor de 2e fase 
een aanvraag te doen. 

13.  21:55 22:00 Raadsvoorstel benoeming burgerlid 
De SP-fractie draagt een kandidaat voor om te voorzien in een vacature. 

14.  22:00 22:05 Inlichtingen vanuit het college  
Het College kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

15.  22:05 22:10 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 

16.   22:10 Afsluiting 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


